Inkoustové kazety HP 940 Officejet

Inkoustové kazety HP 940 OfficeJet poskytují barevný a černobílý tisk v profesionální
kvalitě, kterou si můžete dovolit. Tiskněte působivé a trvanlivé dokumenty na
obyčejný papír pomocí pigmentových inkoustů navržených pro kancelář.

Ideální pro domácí kancelář a zákazníky s malou či velmi malou kanceláří, kteří často tisknou.

Získejte skvělé obchodní dokumenty v laserové kvalitě. Tiskněte ostrý a sytý černý text s pigmentovými inkousty a s papíry
s logem ColorLok. Cenově dostupné samostatné inkousty – vyměňujte každou kazetu zvlášť, až když je to potřeba.
Tiskněte profesionální dokumenty na obyčejný papír, které odolávají vodě a vyblednutí, pomocí pigmentových inkoustů
navržených pro kancelář1. Inkousty HP Officejet schnou rychleji na papírech s logem ColorLok.
Upozornění kazet na nízký stav inkoustu usnadňuje nákup spotřebního materiálu prostřednictvím programu HP
SureSupply. Prohlédněte si seznam kazet, které fungují na vaší tiskárně a nakupte od různých prodejců online2.

1Na základě interního testování společností HP pomocí papíru s logem ColorLok
2 Funkce programu a dostupnost se mohou v různých zemích lišit

Další informace naleznete na webové adrese www.hp.com/learn/suresupply.

Inkoustové kazety HP 940 Officejet

Technické údaje o produktu
P/N
C4902AE
C4906AE
C4907AE
C4908AE
C4909AE

Popis
Černá inkoustová kazeta HP 940 Officejet
Černá inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
Azurová inkoustová kazeta HP 940XL Officejet
Purpurová inkoustová kazeta HP 940XL
Officejet
Žlutá inkoustová kazeta HP 940XL Officejet

Označení
940
940
940
940

Rozměry balení produktu
142 × 124 × 40 mm
142 × 124 × 40 mm
142 × 109 × 25 mm
142 × 109 × 25 mm

Hmotnost
0,091 kg
0,129 kg
0,077 kg
0,077 kg

Kód UPC
884420689744
884420689751
884420689768
884420689775

940

142 × 109 × 25 mm

0,077 kg

884420689782

Záruka
Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých při výrobě při normálním použití v souladu se specifikacemi do data
vyznačeného na produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli upraveny. Veškeré informace týkající se poskytování záruk
získáte u prodejce nebo na stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě této záruky výrobce i další práva vyplývající ze zákona,
která nejsou zárukou výrobce omezena.
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